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správní řízení: vyjádření k podkladům rozhodnutí, pokračování v řízení
§§ 36 odst.3, 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Správní orgán musí dát až na zákonné výjimky účastníku správního řízení vždy možnost, aby se
mohl vyjádřit ke všem podkladům správního rozhodnutí. Uvedené procesní právo je odrazem
ústavního práva zakotveného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má
každý právo se vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Pouze na základě tohoto procesního
práva, které má svůj odraz ve správním řádu v § 36 odst. 3, mohou účastníci uplatňovat práva,
která jim dle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu náleží.
Podle § 65 odst. 2 správního řádu správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro
niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem podle § 64 odst. 2 nebo 3.
Bylo-li řízení přerušeno podle § 64 odst. 2 nebo 3, může v řízení správní orgán pokračovat též na
požádání účastníka, který požádal o jeho přerušení. O tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí
správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu. V § 65 odst. 2 správního řádu
zakotvený postup souvisí s procesním právem účastníka správního řízení upraveným v § 36 odst.
1 a 2 správního řádu, neboť právě vyrozuměním o pokračování v přerušeném řízení dává správní
orgán účastníkům správního řízení najevo, že překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, odpadla.
Pokud jde o povinnosti správního orgánu učinit o takovém vyrozumění záznam do spisu, záleží na
způsobu vyrozumění, jakým postupem bude takový záznam učiněn. Pokud správní orgán provede
vyrozumění o pokračování v řízení písemnou formou, záznamem dle § 65 odst. 2, in fine,
správního řádu, bude zřejmě doklad o doručení tohoto vyrozumění. Není však vyloučeno, aby ve
smyslu §15 odst. 1 správního řádu bylo vyrozumění učiněno i ústní formou se záznamem o
takovém ústím úkonu do správního spisu.

